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HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Nedobré časy

 0905 502 672

52-0041

KRAJČÍRSTVO
nákupné centrum
Nova, Sereď
ul. D. Štúra

One Výroba a predaj palivového dreva
Trade
s.r.o. Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

Otv.hod.:
PO-PIA
9oo~17oo h.

Šitie, www.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané
oprava
-paletované
a predaj -preprava
dreva
odevov -REZIVO Agát/Dub

0908 657 610

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

0915 445 364

96-0003 TT02

Možno s ním však bojovať – napríklad argumentami. Ak nás strach
ovládne, náš život sa dokáže dostať
do špirály nepohody a stresu. Lenže,
imunita organizmu a psychika sú vzájomne prepojené viac, ako si väčšinou
myslíme. Nie až tak dávne vedecké
štúdie preukázali, že k vôbec najväčším „zabijakom“ imunity, a to bez
ohľadu na vek či stav zdravia, patrí
stres, dlhodobá depresia a úzkosť.
Zistilo sa, že depresia súvisí aj s
vývojom autoimunitných ochorení,
rakovinou či aktuálnym psychickým
nastavením. Prirodzenou reakciou
mozgu na stres je napríklad zvýšená
tvorba adrenalínu, ktorý negatívne
vplýva na imunitné orgány ako kostná dreň, týmus, slezina a lymfatické
uzliny.
Z obchodov miznú trvanlivé potraviny. Obchodníci majú Vianoce,
nikdy nemali také tržby ako teraz, radujú sa z toho, že v hlbinách svojich
skladov uvoľňujú miesto po ležiakoch,

VÝKUP
PALIET

po ktorých sa v predajniach iba tak zapráši. A domáce zásoby ľudí vyjdú o
pár týždňov navnivoč. Minimálne ich
začnú likvidovať špajzové mole. Radšej si treba v predstihu kúpiť aj insekticíd. O mesiac či dva zaručene nebude
k dostaniu. Na desať kilo polohrubej
jeden kus.
Zeleniny a ovocia je dostatok, ak
nie prebytok. Čo tak zamerať sa na
zvýšenú konzumáciu vitamínov a
cenných minerálov? Čo tak nepodliehať panika a doma v strese rátať,
či nám stačí toľko a toľko kíl múky,
alebo musíme zohnať ešte dvadsať kíl
ryže? Čo tak viac si umývať ruky, byť
ohľaduplný voči druhým, nekašľať a
nekýchať bez zakrytia úst? Čo tak ísť
na prechádzku do prírody, na vzduch?
Čo tak orientovať sa na to, že ide jar,
že treba opäť pracovať v záhradách, na
záhonoch? Čo tak myslieť
aj na starkých, ktorí žijú
okolo nás sami a občas
sa pozrieť, ako sa majú,
či nič nepotrebujú?
Buďme stále ešte
rozumní
ľudia!
Všetko dobré -

96-0002 TT02

Sú tu. Od začiatku roka sme tak trochu verili, že neprídu, hoci, prísť
museli. Spolu s epidémiou prišiel
aj strach. Nemožno to odsudzovať,
strach je prirodzene ľudský.

36-0036

Týždenne do 28 510 domácností

96-0003 TT02
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» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

NIE

KANALIZ

tlakové vodné čistenie
monitoring kanalizácie
elektromechanické krtkovanie

NON STOP
0911 277 795

96-038 TT10

HC + Sereď + okolie

KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA
JARNÁ AKCIA - zľavy až 25%

OTVORENÉ
AJ V SOBOTU

Šoporňa, Komenského 980, tel: 0903 471 375

www.kamenarstvomanura.sk

96-035 TT09

MNÍKOV
NOVÉ TVARY PO
É CENY
ČN
N
BEZKONKURE
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96-0043 TT11

KRTKOVA

právnik radí / zdravie, nehnuTeľnosTi
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Nepeňažné benefity
Novela zákona o dani z príjmov účinná
od 01.01.2020 priniesla viaceré významné zmeny, medzi ktoré môžeme zaradiť
aj nové typy oslobodenia od dane z príjmu zo závislej činnosti, tzv. nepeňažné
benefity.
Prvým z týchto benefitov je rozšírenie
oslobodenia pre vzdelávanie zamestnancov. Rozšírenie sa týka akéhokoľvek
vzdelávania zamestnanca, za splnenia
podmienky, ktorá určuje, že musí ísť o stále vzdelávanie súvisiace s činnosťou alebo
podnikaním zamestnávateľa, pričom ak by
išlo o vysokoškolské vzdelávanie prvého
alebo druhého stupňa, musí byť splnená
ďalšia podmienka, ktorá určuje, že tento
pracovný vzťah je zamestnanec povinný
dodržiavať k začiatku akademického roka
nepretržite 24 mesiacov.
Ďalším benefitom sú lekárske preventívne prehliadky, ktoré sú súčasťou opatrení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci. Zamestnávateľ je povinný zabezpečiť
vykonávanie zdravotného dohľadu vrátane
lekárskych preventívnych prehliadok vo
vzťahu k práci, a to v pravidelných intervaloch v závislosti od charakteru vykonávanej práce a pracovných podmienok. Zamestnávateľ je povinný ich zabezpečiť aj na
požiadanie zamestnanca. Takto vzniknuté
náklady je povinný uhradiť a nie prenášať
ich na zamestnanca. Novela zaviedla dva
prípady poskytovania príspevkov na preventívnu prehliadku. Ak pôjde o poskytnutie príspevku pre zákonom určený okruh
ľudí a práce, tak pôjde o príjem vylúčený z

Infolinka Corona

predmetu dane u zamestnanca a o uznateľný daňový výdavok zamestnávateľa. Ak by
išlo o poskytnutie príspevku nad rámec určených predpisov prostredníctvom úhrady
zo sociálneho fondu, tak pôjde o oslobodený príjem u zamestnanca a u zamestnávateľa o daňový výdavok spadajúci pod tvorbu
povinného prídelu do sociálneho fondu.
Posledným z benefitov zavedeným novelou je zvýšenie sumy oslobodenia na ubytovanie. Tento nepeňažný benefit sa týka
zamestnancov, ktorí u zamestnávateľov vykonávajú prevažne činnosti vo viaczmennej prevádzke, a on im zabezpečuje ubytovanie. S účinnosťou od 01.01.2020 bol tento
benefit zvýšený na sumu 100 eur mesačne,
ktorá sa môže uplatniť pri poskytovaný
ubytovania po 31.12.2019. Okrem týchto
nepeňažných benefitov s účinnosťou od
01.01.2020, novela zavádza aj zvýhodnenie
plynúce až od 01.01.2021 týkajúce sa oslobodenia nepeňažného príjmu zamestnanca
vo forme dopravy do zamestnania organizovanej zamestnávateľom do výšky 60 eur
mesačne. Novela zjednodušuje doterajšie
ustanovenie a zavádza paušálnu sumou
príspevku na jedno obsadené miesto v motorovom vozidle. Po prekročení tejto sumy
sa zdaní len rozdiel nad 60 eur.

Národné centrum zdravotníckych informácií zriadilo v súvislosti so šírením
koronavírusu novú infolinku. Odborníci
na čísle 0800 221 234 odpovedajú na
otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Ponuka
na prenájom

- kancelárie
- skladové priestory
- dielňa / autodielňa
- dielňa na zváranie (47 m2)
- priestor na parkovanie
osobných vozidiel aj dodávkových vozidiel

Tel.: 0905 206 859 – Šimko I., e-mail: technik@frop.sk,
0903 243 899 – stála služba, Tehelná 2, 920 11 Hlohovec

OBEC PASTUCHOV

Obecný úrad Pastuchov,
Pastuchov 247, 920 63 Pastuchov
v zmysle § 9 a) ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení
a v súlade so zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom obce

ZVEREJŇUJE ZÁMER NA PRENÁJOM
OBECNÝCH PRIESTOROV A VÝZVU
NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.
e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk

Bližšie informácie: osobne na Obecnom úrade Pastuchov,
telefonicky: 033/744 95 72, 0903 250 891
alebo na web stránke obce: www.pastuchov.sk/vyzvy-a-ponuky-obce.html

Sereï

Občianska
riadková
inzercia

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.

auto-moto/iné
02 AUTO-MOTO / iné 2

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

» Predám multicar m25 vyklápač, cena 2 000 €, tel.: 0903
615 966
» SIMSON MUSTANG PIONIER
JAWA 90 KÚPIM TIETO MOTORKY,
tel.: 0915 215 406
stavba
8

Západné Slovensko
BV
BZ
DS
GA
HC
KM
LV
MA
NR
NZ
PK
PN
SC
SE
TO
TN
TT
ZM

94.750
100.200
33.080
31.290
28.510
16.370
31.310
27.450
54.930
34.140
18.210
38.810
27.920
34.570
40.560
59.430
46.550
18.990

Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

08 STAVBA

» Predám starú tehlu, tel.: 0915
732 557
» Kúpim haki lešenie, tel.: 0908
532 682
hobby a šport
11

11 HOBBY A ŠPORT

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 0902
708 047
zoznamka 16

16 ZOZNAMKA

Stredné Slovensko
BB
KY
LI
LC
MT
OR
PB
PD
ZV
ZH
ZA

50.530
29.120
35.020
30.690
41.690
36.230
28.230
41.340
39.560
27.490
52.120

BJ
GE
HU
KE
KS
SL
MI
PP
PO
SN

33.870
28.710
26.640
83.740
20.730
12.970
29.620
41.130
45.115
32.750

96-0 TT05

HLOHOVECKO
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» Ahoj mám 43 r. 180cm, 80kg.
Hľadám si priateľku na vážny
vzťah iba SMS, tel.: 0949 169
521

Banskobystricko+BR
Kysucko=CA+KM
Liptovsko=LM+RK
Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
Oravsko=DK+NO+TS
Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Chcete si
podať
inzerát?

Východné Slovensko

Pošlite SMS na číslo
8866 v tvare:
RPmedzera HC medzera
Číslo rubrikymedzera Text
inzerátu

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL

Príklad:
RP HC 12 Predám kočík,
0987 654 321.
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lekárnička z prírody / sTavba, služby

Pažítka

Pažítka udržuje zdravé srdce
Jednou z najdôležitejších organických
zlúčenín nachádzajúcich sa v pažítke je alicín, ktorý bol spojený so zníženými hladinami LDL (zlého) cholesterolu v tele a zlepšením zdravia srdca. Alicín je tiež spojený
so znížením krvného tlaku.
Pažítka posilňuje imunitu
Vysoká hladina vitamínu C - až 58,1mg v
100g pažítky - v pažítke pomáha zvyšovať
účinnosť imunitného systému stimuláciou
tvorby bielych krviniek a stimuláciou pro-

ŽULOVÉ
Y
POMužNiteÍK
naše

dukcie kolagénu, ktorý je nevyhnutnou
zložkou pri tvorbe nových krvných ciev,
buniek, tkanív a svalov.
Pažítka zlepšuje zdravie kostí
V pažítke sa nachádza široká škála vitamínov a minerálnych látok, ale jedným
z najdôležitejších je určite vitamín K, ten
je veľmi dôležitý pri udržiavaní minerálnej
hustoty kostí a integrity kostí.

Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď

j.putifar@centrum.sk•0903

Pažítka zlepšuje zrak
Karotény nachádzajúce sa v pažítke, menovite luteín a zeaxantín, sú priamo zodpovedné za redukciu oxidačného stresu v
očnom systéme a oddialenie vzniku šedého
zákalu v oku. Pomáhajú tiež spomaliť alebo
predísť makulárnej degenerácii, udržujú
oči zdravé aj v starobe.

Realizujeme všetky
stavebné práce

Kompletné rekonštrukcie

bytov a domov
0944 425 665, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

GLAZÚROVANIE
VANÍ
25

0903 405 588
0905 983 602

HC20-11-stranaX
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KOMPLETNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE

PRERÁBKY DOMOV, BYTOV A ZÁHRAD

rokov
„Už
od ﬁrmy“
MOLNÁR

» red

52-0035

Pažítka bráni vzniku rakoviny
Pažítka obsahuje antikarcinogénne
zlúčeniny, ktoré zabraňujú rastu alebo šíreniu rakoviny do všetkých častí tela prostredníctvom procesu metastázy. Zvyšuje
produkciu glutatiónu, ktorý identifikuje a
eliminuje rakovinu a metabolity spôsobujúce toxíny v tele.

479 777

96-0042 TT10

Vy
bezkonkurenčné
ceny!

68-04

Pažítka obsahuje desiatky živín, z ktorých vynikajú medzi iným vitamíny K, C a
A, železo, meď a mangán. Čo sa aminokyselín týka, vyniká pažítka v obsahu tryptofánu, treonínu, izoleucínu, leucínu a lyzínu.
Unikátne organické zlúčeniny nachádzajúce sa v pažítke prinášajú telu podobné
výhody ako cesnak a účinne zmierňujú
tráviace ťažkosti. Okrem toho má prirodzené antibakteriálne vlastnosti, ktoré dokážu
eliminovať široké spektrum baktérií, najmä
baktérií v rodine salmonel, ktoré pôsobia
na gastrointestinálny systém. Presnejšie
povedané, zvyšuje účinnosť príjmu živín
z čreva, čím sa zabezpečí, že dostanete čo
najviac živín z potravín.

KAMENÁRSTVO Ján Putifár

Elektrika, kúrenie, voda, kanalizácia
Zámkové dlažby a vývoz odpadu
94-0047

Pamätáte sa z detstva? Na maslovom
či mastnom chlebe, na omelete alebo v
polievkach. Rodiskom pažítky je okrem
Ázie Európa, kde sa pestuje už od stredoveku.

3

0948 303 168

96-0 TT09

hlohoveCko

okná - dvere, sTavba
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HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

KA
NOVIN

OKNÁ A DVERE

GARÁŽOVÉ BRÁNY

0903 573 031
0903 275 337

www.hanza.sk

96-0028 TT07

OKNÁ - DVERE - BRÁNY

TERASY ZIMNÉ ZÁHRADY ZASKLENIE
Nám zima nevadí, objednajte si pred sezónou a vyhnite sa čakaniu.
farba
HNEDÁ

Materiály:
HLINÍK, DREVO

farba
ANTRACIT

,
mete.tam
Steapvoia
je
u
b
tre
kd

ANTRACIT
7016

HNEDÁ
8003

BIELA
9016

Zvýhodnená cena na tieto farby - 1. MONTÁŽ UŽ DO 10 DNÍ !

Videá a fotky realizácií nájdete na:

www.montter.sk

0919 370 730, 0919 383 363

87-0091

PRÍSTREŠKY - TERASY � RÁMOVÉ - BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE
TIENENIE NA STRECHY � SKLENENÉ STRECHY � STAVEBNÉ PRÁCE

BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • PERGOLY
balkóny

rámové

zasklievanie terás

bezrámové

splátky od 98 €

splátky od 49 €

zimné záhrady

hliník. prístrešky

splátky od 99 €

splátky od 149 €

JARNÁ AKCIA
0948 787 777 | www.balkona.eu

ZĽAVY AŽ DO 25%

Možnosť výhry 250 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom

HC20-11-stranaX
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63-0045

balkóny

hlohoveCko

sTavba, služby

5

VÝROBA A PREDAJ
STAVEBNÉHO REZIVA

96-0 TT10

Areál poľnohospodárskeho družstva
247 Siladice
Tel.: 0918 361 701

HC20-11-stranaX
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služby

6
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NOVOOTVORENÉ

NONSTOP

CASINO RESPECT
50€

POKER každý deň od 20:00 hod.

76-0037

MIN. ZÁMENA

Šala - Veča pri TESCU

33-0030

POKER

HC20-11-stranaX
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hlavu hore / zamesTnanie, sTavba, služby

SBS GUARDING s. r. o.
príjme strážnikov na prevádzky

sy nie sú ani tak o znižovaní nákladov
ako o zvyšovaní rýchlosti a flexibility.
Zrýchlila sa výroba Žilinskej tresky, horaliek aj automobilov.
Kedysi bola rýchlosť za príplatok.
Dnes je to štandard. Pomalí vypadnú.
Tak ako cyklisti, ktorí neprídu do cieľa
v časovom limite. Aj vo firme dnes potrebujeme zladiť individuálny výkon s
výkonom tímovým. Organizovať rýchlu
a pružnú sieť, ktorej členovia sú rôzni
a často pracujú na rozličných miestach
sveta, nie je jednoduché. Pri vyššej
rýchlosti nám pomáhajú technológie.
Vyššie rýchlosti počítačov, dopravy a
výrobných zariadení sú na to, aby ľudia
získali čas a dokázali spomaliť. Pomalá
a sústredená práca je lepšia, rovnako
ako pomalé varenie, jedenie alebo vychutnávanie si života. Súťažiť so strojmi
v rýchlosti je ako pokúšať sa predbehnúť
čínsky rýchlovlak.
Baťa hovorieval - prácu strojom,
myslenie ľuďom. Ja
by som doplnil rýchlosť strojom, pomalosť ľuďom.

v Hlohovci

0948 113 319 • martin.kotlarik@guarding.sk

36-0002

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

0905 96 77 23

PALIVOVÉ
DREVO
POLIENKA aj GUĽATINA

0917 649 213

» Ján Košturiak

16-0098

Najsuchšie drevo je zo
zimnej ťažby, neváhajte!

75-28

Číňania postavili nemocnicu za desať dní. Jednoduchšiu vraj postavili
aj za 48 hodín a železničnú stanicu
za 24. To je rýchlosť.
Aj Rusi sú rýchli. Nedávno zbúrali
zimný štadión za pár sekúnd. Chlapík
odpálil nosník a bolo. Aj Československo prepadli za pár hodín v noci. Rýchlo prišli a pomaly odchádzali. Slováci
vraj zavolali Číňanov, aby im postavili
400 kilometrov diaľnice z Bratislavy do
Košíc. Číňania odmietli s tým, že sa im
neoplatí chodiť kvôli jednému týždňu
práce.
Ak je v dnešnej dobe nejaký dôležitý
parameter podnikania, tak je to rýchlosť. V strojárskych firmách, kde spolupracujeme na inováciách a prototypoch
nových výrobkov, sa snažia skrátiť čas
od nápadu po prototyp z mesiacov a
rokov na týždne a dni. Pomáhajú nové
metodiky a technológie. Čím skôr dáme
zákazníkovi do ruky prototyp, tým skôr
ho môžeme upraviť a vylepšiť. Čím skôr
presvedčíme zákazníkov o našom prelomovom riešení, tým väčšiu maržu zinkasujeme. Prví na trhu definujú cenovú
úroveň. Poslední konkurujú najnižšou
cenou. Zákazníci dnes nevedia čakať.
Rýchlosť procesov výroby, nákupu a
logistiky sú dnes kľúčové. Štíhle proce-

PONÚKAM PRÁCU
na doma
PRE VYUČENÉ
DÁMSKE KRAJČÍRKY
SO ŽIVNOSŤOU
pre zhotovovanie
celých výrobkov
96-0 TT09

Rýchlosť
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75-11

hlohoveCko

Ponuka práce
pre vodičov VZV a operátorov
skladu (pickerov)

Nástupná základná mzda
pre vodičov VZV od 858 €,
pre pickerov 714 € +
bonusy do 15% + rôzne
príplatky + stravné lístky.

Info na 0948 430 727
0948 121 244
Job Impulse s.r.o.

75-41

sa Napoleon Bonaparte vyhlásil za francúzskeho cisára.

19. marca 1856

KAMENÁRSTVO KAJAL

sa prvý raz použili planové lampy ako verejné osvetlenie v Bratislave.

(medzi Galantou a Šaľou)

NAJVYŠŠIA KVALITA
za prijateľnú cenu!

Najnovšie tvary, najkrajšie kamene
Do 100 km dodávame betónový
základ a doplnky ZADARMO

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
otvorené aj počas sviatkov

0948 312 754

HC20-11-stranaX
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36-0009

Výročia a udalosti

781200062

18. marca 1804

Práca v Nitre,
v 2-3 zmennej prevádzke.
Doprava zabezpečená
bezplatne. Nástup ihneď.

sluŽBY, STAVBA
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Najčítanejšie regionálne noviny
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PRIJMEME ucelené partie

MURÁROV

"
(&$   

na výstavbu
rodinných a bytových
g
domov v Belgicku

%    &
"  $ #'(  

Práca na živnosť
Práca na úkol (3.500 - 4.500 €/mes.)

 

600 000
Stannah
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0800 162 162
www.stannah.sk

52-0032

85-0008

ZU-COM, s.r.o.

Tel.: 0917 860 693

87-0036

slovensky hovoriaci kolektív
olektív
Nástup ASAP
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